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Måste börja det nya året med att 
konstatera att jag blir mer och mer 
glömskt. I Bakrutan 4-91 glömde 
jag be alla våra läsare att ha en 
God Jul och Gott Nytt år. Om jag 
nu bortser från julen som ni säkert 
har kommit helskinnade ifrån, 
hoppas jag att år 92 innebär po-
sitivt för alla Saabvänner. 

Varför inte köpa en 92:a i år och en 
93:a nästa år osv, tills århundradet är 
slut och vips kan du konkurrera med 
Saab-museet i Trollhättan. Årsmötet 
den 7 mars är lagt till Tekniska muse-
et på Gärdet i Stockholm ( se anmälan 
i förra och i detta nr). Vi hoppas det 
blir välbesökt och med den vinter vi 
hittills haft i huvudstaden, kan du 
lugnt ta finsaaben till årsmötet. SSR 
fixar nåt ätbart och möjlighet till att 
se på allt trevligt som finns på Tek-
niska museet, ges efter mötesför-
handlingarna. 

Det är viktigt att Du anmäler Dig 
snarast, så vi vet hur många vi ska bre 
mackor åt samt bjuda på inträdet. 
Väl mött!!! 

Kassören Carlsson meddelar att fem 
medlemmar ej skrivit namn och adress 
på inbetalningskortet för 92. Det blir 
svårt för redaktören Erik och Co att 
bjuda på nya trevliga nr av Bakrutan, 
så Ni fem (hittills) rannsaka ert minne 
och låt oss hoppas att NI inte är lika 
glömska som undertecknad blivit på 
senare höst. 

Vår klubbmästare K-G jobbar med 
träffarna för 92 och vill just Du ar-
rangera nått i år, tveka ej, kontakta 
K-G. I detta nr kommer lite infor-
mation om årets träffar. 

Ha't bra 
Önskar Yngve 
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Cecilia Svensson gör sista finputsningen. 

gentligen har vi redan "nattat" 
våra Saabar - hela eller i delar - 

för säsongen, när vi fick nys om att 
det skulle äga rum en bilutställning 
på Malmö Mässan i slutet av novem- 
ber. Då piggnar man ju till. Efter 
några meddelanden på arrangörens 
telefonsvarare var Saab-registret med. 
Sedan påbörjades en jakt på andra 
Saab-diggare som inte parkerat sina 
fordon för vintern. Naturligtvis hade 
vi inte mycket tid på oss och den 
mesta tiden gick åt att försöka spåra 
arrangören och få klarhet i en del 
detaljer. Så här i efterhand kan vi 
konstatera att vi fortfarande inte er- 
hållit någon inbjudan till evenemanget 

- ungefär en månad efteråt. Ja, ja 
åter till förberedelserna - ganska tidigt 
stod det emellertid klart att min 
orenoverade 92:a - årsmodell 1951 
skulle vara med på utställningen - 
MEN redan vid inköpet av fordonet 
så var packboxarna till huvud-
bromscylindern trasiga. Just då be-
stämde jag mig för att det skulle jag 
hinna fixa till utställningen. Vad jag 
inte räknat med var att det inte skulle 
räcka med att hona insidan av cy-
lindern. Det hade nämligen bildats 
gravrost. Hm. Tack vare en kompis'- 
kompis som monterade ett rostfritt 
foder till ett rimligt pris, löste det sig. 

Efter en liten rundringning i regio- 

- nen stod det klart vilka fordon som 
skulle vara med: Kenneth Nilssons 
Sonett 1966 - med chassinummer 15 
och min egen 92:a. Dagen före in-
flyttning gjorde vi ett studiebesök i 
utställningshallen och tack vare en 
nödutgång som man inte fick block-
era, hade vi fått större plats än öns-
kat. Det medförde att även Kenneths 
rallyutrustade 96-65 fick plats. Efter 
lite diskuterande erhöll vi även ett 
staket runt om montrarna. 

Montern växte fram i rekordtakt - 
från skiss till tre Saabar i full frihet - 
Lars-Åkes egen tvåtaktsmotor från 
1966 samt video som laddats med 
Yngves filmer från forna dagar. Det 
var knappt man trodde att Kenneth 
och Irene hade vunnit en tävling helgen 
innan med 96:an när man såg bilens 
skick! 

Ja så var allt klart för pressvisning 
som Irene Nilsson tog hand om och 
Gunde Svan kunde förklara mässan 
för öppnad. 

Hela showen bjöd på en blandad 
mix med motto att ha något för alla. 
För de minsta fanns lådbilsrally med 
övre åldersgräns för deltagande till 
mångas förtvivlan. Sedan var det 
blandat med sportvagnar, hot rods, 
Vallåkrabyggen, Customs, motor-
cyklar, formel och off-roadfordon. 
En äkta världspremiär kunde man 
också bjuda på - vid namn GEPARD 
- resultatet av ett svenskt-polskt 
samarbete som såg ut som en kantig 
Morgan med Mercedes sexa. Ar-
rangör för hela spektaklet var Mal- 

möMässan med medarrangörerna: 
Automobil, KAK, MGCC och Arbe-
tet. Mässan var öppen torsdag och 
fredag 13-21 samt lördag och söndag 
10-19. 

Många intresserade dök upp i vår 
monter och mindes den gamla ljuva 
tiden när härliga djungeltrummeljud 
ljöd i natten. Vi fick många frågor 
och det var både roligt och tacksamt 
att förmedla en bit svensk kulturhis-
toria! Tyvärr var det ingen som nap-
pade på min vädjan om utställnings-
lokal för en 92:a. Vi värvade för-
hoppningsvis några nya medlemmar 
till klubben till tonerna av tvåtaktare 
- så vem vet hur många vi blir när det 
blir arrangemang nästa gång i södra 
regionen. 
Text: Cecilia Svensson 

Foto: Lars-Åke Larsson 

Lars-Åke Larsson bakom sin -66:a 
motor. 
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Sen höstträff i skrotlådan 

Många körde sina bilar trots årstiden. 

Norrländsk dussinvara= skepparns bojsänke. 
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95-65 kallad "Gröna Blixten", som rul-
lat nästan 300 mil under hösten. Än finns 
det fynd att göra i lador och garage 
runtomkring. Fast 95:or och Sportar är 
det inte så många kvar av. I övrigt roade 
sig medlemmarna efter bästa förmåga, se 
bifogade bilder 

För övrigt jobbas det febrilt för att få en 
fin monter till motorutställningen i bör-
jan av maj - 92 i Umeå.Stig Johansson, 
Sunkan och Bosse Nordström har dragit 
upp riktlinjer till något fint. 

Vintern har lagt sitt förbarmande snö-
täcke över det Norrländska landskapet, 
vilket gör att det ser bra ut även hos de 
som har många Sa abar ute på sina gårdar, 
och att det blir mindre skrotbilar hem-
fraktade denna årstid. Därför väntar och 
längtar alla (nästan i varje fall) efter 
våren. 

Umeås Saab-guru och mästertrimmare 
Ture Karlsson har blivit Sport 62-63 
ägare, genom inköp av Curt Jonssons 
ljusblå bil. Curt har haft den demonterad 
i ett flertal år i sitt garage, men hans och 
sambons stora intresse ligger mera åt 
USA bil hållet, så därför blev bilen till 
salu. Vi kan bara glatt konstatera att 
bilen hittat hem, då Ture sedan många år, 
haft den rätta motorn till Sporten, i sitt 
trygga förvar. Med vetskap om Tures 
stora skicklighet och effektivitet torde 
bilen vara körklar till sommaren 92. 

Dessutom har det dykt upp några yt-
terligare exemplar av "Norrländska dus-
sinvara" dvs Sport -65 och MC -850-66 
ur ladorna. Hela Norrland verkar fullt av 
gamla Saa bar!! ! 
Text: Gnussar Kromen 

M ed stora förhoppningar såg vi 
fram mot träffen eftersom vi skulle 

få besök av "the one and only mr Thun-
derbird, "Sune Sliret"Strömberg och som 
vanligt förnöjde han oss alla med sina 
bilder och talekonst. I sitt sällskap hade 
han fotohandlaren och N M H - mannen 
Björn-Åke Danielsson från Kna ften-
Lycksele som berättade om Norrlands 
motorhistoriska aktiviteter. Björn-Åke 
har faktiskt deltagit i vissa rallyn här 
uppe med sin duvblå 96-61, så han är inte 
helt förtappad. 

Alla deltagare bjöds på fika av Motor-
centrum, där vi som vanligt höll till. 
Många hade hört av sig och tänkt kom-
ma, men av olika anledningar uteblev de, 
ex lillasysters dop, osv. Två nya medlem-
mar dök upp, Krister Hansson från 
Hörnefors och Fredrik Mandelin från 
Holmsund. Fredrik så ung och oförstörd, 
att han ej hunnit få körkort. Det ska 
börjas i tid... 

Ovanligt många tvåtaktare fanns på plats, 
däribland premiär för Martin Stenlunds, 
ladufynd i Vilhelmina. En helt rostfri 

En del missade både "lekis och [ön", här 
ses "Gamen" Åberg och "Saabfarmen i 
Stöcke AB" genomsökande Motorcentrums 
container på skattjakt. 
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Nollornas vaktparad 

Klubben har köpt in 150 s 
modell är Erik Carlssons vinnarbil 283 och den 
andra är kortnos Sport röd.: 
Modellerna säljes för 100 kr + fra 

Ring K-G Karievall Tel 08-745 
Torsdagar 1 
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Det slog över i bilkön häromda-
gen. Till 10 000 mil i min gamla 
Saab. Nollorna låg och ruvade, 
väntade på att få sticka upp sina 
fula trynen. Plötsligt var de samla-
de till kollektivt hånflin mot den 
stora nollan bakom träratten. 
10 000 mil. Klart man tar ett kort. 
Och funderar lite. 

Det är som att åka två och ett halvt 
varv runt jorden, ungefär. Eller för 
att föra mer resonemanget på lokal-
planet: 

Det är lika långt som att åka Silver-
dalen - Grytgöl 436,7 gånger. 

Fyrahundratrettiosex komma sju 
gånger! Fram och tillbaka varje dag 
och man har att göra i ett år, två 
månader och en vecka. 

Den där kommasju-gången förres- 

ten hamnar man strax utanför Skär-
blacka om man får för sig att gena på 
västra sidan Glan. 

De första ljuva milen är över nu, 
oskulden borta. 

10 000 mil är inget annat än en sur 
uppstötning och en första antydan 
om att snart kommer saker att hända. 
Motorras, rost och bucklor för att ta 
några exempel. Hittills har felen varit 
få. Och av typen sj älvreparerande. 

Som i somras då vi på 150-milaren 
i Finland trodde att motorn skulle till 
att lämna jordelivet. Det skallrade, 
gnisslade och skrek. Men det hela var 
ljuddämparen som låg emot en plåt - 
som böjde tillbaka av sig själv. 

Veckan efter låg vi på Autobahn 
och pressade och längtade efter en 
fjärde växel. 

Paris tycktes flytta på sig ju närm- 

are vi kom. Så efter två dagar på 
toppvarv åkte vi till Amsterdam i 
stället. Mitt i stan vägrade så rutan att 
låta sig vevas upp. Går det inte med 
våld, ta till mer våld är en efterföl-
jansvärd delvis. Alltså misshandlades 
rutan till stängt läge och förblev järn-
hårt fast i två veckor. Väl på hem-
maplan svalde ruthelvetet sin stolt-
het, och fungerade som vanligt igen. 

Min för 5.500:— 
Min 62:a, som heter Emma, har nu 
rullat 2 000 mil sedan november 1990 
då jag köpte henne för 5 500 kronor 
på annons. Den ljusblå originallack-
en är väl inte helt perfekt, men någon 
rost finns det inte på henne. 

Ju mer mil det blev, desto mer insåg 
man vilken förträfflig bil hon var. 
Startar alltid och går perfekt utan en 
misständning. Nästföljande 10 000  

mil kanske inte blir lika felfria. Må 
vara hänt. Jag ställer upp på Emma, 
håller verktygen beredda. Så nästa 
gång möter vi nollornas fula trynen 
med ett segervisst leende. 
Text och Foto: Claes Johansson 

I väntans tider 
Angående vattenpumpstärning till 93/ 
96 så har leveransen blivit försenad 
pga att tillverkaren inte har hunnit 
tillverka kolhållaren till pumptät-
ningen och dom bör vara klara inom 
en snar framtid. Ni som beställt tät-
ningarna håll ut jag skickar dom så 
fort leveransen kommer till mig. 

Erik 
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På spaning efter en 
trampbil som flytt. 

Renoverings tipset 

Upprinnnelsen till dessa rader börjar 
på Stockholms bilsalong-91, där på 
barnavdelningen bland allsköns ex-
klusiva och påkostade barnbilar stod 
den och såg ensam ut- en röd saab 96 
trampbil. Ljuva minnen från mitten 
av 60-talet och dagar tillsammans 
med min egen lilla röda väcktes ge-
nast till liv. 

SAAB-ANA hade tagit fram 96:a-
trampbilen i PR-syfte och sålde den till 
självkostnadspris a 300:-. Man gjorde 
antagligen inte några vinster på model-
len, men det var onekligen en kul grej att 
samtidigt kunna sälja bil till både far och 
son. Konstruktionen var en svetsad rör-
ram som klätts med en skalenlig kaross i 
formgjuten plast. Drivningen sköttes med 
två trampbyglar som via två stänger 
överförde kraften till bakaxeln. För att 
vara framtagen som reklam och leksak 
var den mycket gediget byggd. 

Min pappa hade sett den uppflugen på 
väggen i bilhallen hos Grahns Bilar i Kisa 
någon gång 63-64. Saab-ägare som han 
var hade han fattat tycke för den lilla 
klenoden och tyckt att en sådan skulle 
hans lille son ha. 

Bilen fick jag i födelsedagspresent den 
9 juli-64, -en mycket dyr tre årspresent i 
dåtida penningvärde räknat. Ett foto i 
familjens fotoalbum visar en stolt lintott, 
som nu kunde åka Saab precis som pappa. 

Minnen av den lilla röda Saaben fram 
till 1966-67 är sporadiska. Enligt min 
pappa varjag väl inte helt nöjd Saab-ägare, 
kanske berodde detta på att den var lite 
för tung och otymplig, men fin var den i 
alla fall. Däremot kommer jag ihåg att 
lillebror snabbt blev hängiven Saab-pojke. 

Ett par bilder från vintern 1967 visar 

en episod som jag särskilt minns. Kvällen 
innan bilderna togs hade jagt varit med 
pappa på bilrally - Skandia-trofen. Oför-
glömliga minnen av ursinniga bölande 
röda Saabar utrustade med rader av ex-
traljus och annat godis, omvandlades 
snabbt till vilda ideer om hur den egna 
trampbilen skulle se ut. Följande morgon 
ägnade lillebror och jag åt att rejält 
skrämma upp våra "brödmotorer", de-
kaltrimma karossen samt montera en rad 
av hemmagjorda Hella-extraljus i äkta 
papp längs kofångaren, allt för att efter-
likna gårdagskvällens hjältevagnar. Väl 
ur garaget och ute i halt väglag astadkom 
vi det ena häftiga uppstället efter det 
andra. 

I likhet med de flesta andra bilar som 
hamnat i "rallysvängen" innebar detta 
början till slutet. Under de följande åren 
hårdhänta rejsande runt kvarteret för-
vandlades karossen raskt till vassa plast-
bitar. Kvar fanns då bara hjulen och 
ramverket. I början på sjuttiotalet gav 
slutligen ramen upp och däcken vägrade 
hålla väder. Sorgligt nog var den lilla 
trampbilen i ett så bedrövligt skick att 
den nu var utom all räddning. 
Text: Gunnar Magnusson 

Artikelförfattaren i ursinnigt snörace 

Ni som renoverar era bilar har 
säkert upptäckt att bilen består av 
en massa rostiga skruvar, mut-
trar, bärarmar och flyglar. Ett 
sätt att få bort all rost utan att 
behöva köpa tex nya skruvar, 
muttrar är att elförzinka alla de-
larna och ni får ett förträffligt 
rostskydd. 
Allt i järn/plåt går att förzinka utom 
punktsvetsad plåt beroende på att 
kemikalierna stannar kvar i dubbel-
plåten och det börjar rosta igen. Och 
det går ej förzinka gjutjärn beroende 
på att zinken inte fäster på gjutjärn. 

Annars är det bara att lämna in 
bildelarna på förzinkning. 

Tyg sökes! 

Tänk på: 

1.Tvätta bort all olja och smuts. 
2. Att ni slipar bort lack från t ex 

flyglar. 
3. Grövre rost på t ex bärarmar och 

bakaxlar bör ni blästra rena. 

Om ni följt dessa tre råd har ni redu-
cerat priset mycket för er. 

En firma som jag anlitade när jag 
elförzinkade mina bildelar var Solna 
Galvaniserings fabrik som gjorde ett 
enastående jobb och dom har dess-
utom bra priser. 

Om ni tar kontakt med Roger på 
Solna Galvan på tel 08/7441849 
,198300 så får ni bra priser. 
Erik Randa 

Provbitar från klädsel sökes från 93/ 
96 i färgerna gulrutigt tyg och blåru-
tigt tyg, det rödrutiga tyget har jag 
redan fått tag i. Varför jag söker 
tygbitar är att jag letar efter ett väveri 
som kan väva upp detta tyg Om jag 
lyckas finna ett väveri som kan åtaga 
sig jobbet kommer jag skicka en in-
tresseanmälan i kommande Bakru-
tan. Med andra ord tveka inte med att 
skicka in en tygbit till mig desto for-
tare kan jag få tag i ett väveri. 

Erik Randa 
Duvholmsgränd 4 
127 41 Skärholmen 
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Dröm 95:an 
Att hitta en 95-59 med felvända dör-
rar är mycket sällsynt, beroende på 
att det bara byggdes 40 st. Mig veter-
ligen finns bara två st rullande. 

D et började på en släktträff, när vi 
satt och åt. Så började min kusin 

Janne och jag prata bilar och saabfanati-
ker som jag är, pratade vi mycket Saab. 
Eftersom Janne bor i Vilhelmina och jag 
i Stockholm, så träffas vi väldigt sällan. 
Efter ett tag börjar vi prata 2-takt. Hans 
morfar Sten hade en 95:a, den skulle visst 
stå i en lada sedan i början av 70-talet, i 
skapligt skick, förutom motorras. Så 
Janne undrade om 95:an var intressant 
för mig? En rostfri 95:a kan ju vara 
intressant, om det var en lång eller kort-
nos visste inte Janne. Han trodde det var 
en kortnos. Och eftersom jag tycker bätt-
re om kortnos, så hoppades jag att det var 
en sådan. Så Janne skulle se efter om det 
var en kortnos eller långnos när han kom 
hem. Morfar Stens hus ligger cirka 3 mil 

från Jannes lägenhet, så var det snart 
gjort att åka och se hur bilen var, i vilket 
skick, och vilken årsmodell. 

Det gick någon vecka tills Janne ringde 
och berättade. Det var en röd kortnos 
som var något matt i lacken. (typisk röd 
bil),Inga rosthål eller bucklor. Bilen var 
täckt med en stor filt så att inget damm 
och smuts skulle täcka bilen. 

Två alternativ 
Sten hade vevat ner dörrrutorna två cm, 
för att få cirkulation på luften. Inred-
ningen var något dammig, men för övrigt 
i bra skick. 

Janne undrade om jag fortfarande var 
intresserad av bilen. 

Javisst, jag var fortfarande intresserad. 

Men nu kom problemet, var skulle jag 
ställa bilen. Det fanns två olika alterna-
tiv, antingen ställa den på min pappas 
tomt, eller ställa in den i en annan lada 
som min tjej hade i Dalarna. Men det 
bästa var nog att ställa den på min pap-
pas tomt, eftersom jag tänkte renovera 
den. Så jag frågade min pappa om det 
gick bra att ställa bilen på hans tomt. Ja, 
det gick bra. Så då var det problemet löst. 
Jag frågade Janne om han möjligen visste 
chassinumret på bilen? Janne sa att det 
står bara nr 15 på chassinummerplåten i 
motorutrymmet. Mitt hjärta ökade 300 
slag i minuten, med darrande röst fråga-
de jag om bilen hade möjligen hade själv-
mordsdörrar? Janne svarade att bilen 
hade självmordsdörrar, det har väl alla 
kortnos Saabar menade han. Jag höll 
med om det. 

Jag kunde inte säga att dom 40 första 

bilarna,bara hade sj älvmordsdörrar.Jag 
ville inte trissa upp priset på bilen, för 
dom visste ju inget om Saab. Dom kunde 
helt plötsligt börja tro att man kunde 
göra pengar på den. Någon gång måste 
man göra ett riktig klipp fast man är 
släkt. 

Nyfikenheten steg 
Jag undrade lite försynt när jag kunde 
komma upp och köpa bilen. Kom om 
någon vecka, så skall jag se till att bilen är 
framrullad, sa Janne. Janne skulle också 
leta upp alla papper på bilen, så att den 
kunde bli överförd på mej. 

Under tiden fixade jag fram ett släp, 
ansökte om semester. Allt var för att jag 
skulle slippa stressa hela vägen fram och 
tillbaka. Det är ju ändå 80 mil från Stock-
holm till Vilhelmina. Veckan gick snabbt, 
och jag var väldigt nyfiken på hur bilen 
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Misshandlad och skjuten: 

Sj älvmords obj ektet! 
Han hittade drömsaaben, en 95:a från 1959. 
Lycklig? Om man gillar bilar utan golv. Med skotthål! 

Bakrutan 

95-59 hade denna typ av motor). 
Men efter ett visst letande hittades en 

topplockspackning som passade motorn. 
Motorn monterades ihop och lyftes i 
bilen. Besiktningstiden var om tre veck-
or. Så under tiden justerades bilen. Så 
äntligen var det dags för att besiktiga 
den. Bilen rullades in på besiktningen, 
den genomsöktes efter eventuella fel av 
en besiktningsman. Inga fel kunde han 
hitta. Bilen var godkänd! Så med ett 
leende på läpparna åkte jag ut från be-
siktningshallen. Besiktningsmannen ville 
kolla tutan också. 

Det fick han. Tuuut, tuuuut lät det i 
mitt huvud, och så när jag äntligen vak-
nade, det var klockradion som hade väckt 
mig. Så då upptäckte jag också att allt var 
bara en dröm. Jag hade drömt om 95 :an. 
På väg till jobbet fortsatte jag att tänka på 
drömmen om 95:an. 

Så då förstår ni nog att allt var bara en 
stor dröm... 
Text: Erik Randa 

S tefan Gustavsson i Frödinge är 
j 28 år har elva bilar och en Volks- 
wagen Golf. Inte dåligt. Det är bara 
ett par år sedan han tillfrisknade från 
ett långt och intesivt umgänge med en 
Ford Mustang. 

Så nu står där en massa Saabar i 
uthus och lador. De flesta risiga och 
benämnda reservdelsobjekt, men en 
och annan riktigt trevligt. Som en 
Sonett från 1968, en herrgårdsvagn 
från 1962 och en mysig 92:a tillver-
kad 1955. Och så rariteten i samling-
en, en Saab 95 från 1959 -Saabdå-
ramas drömbil. För Stefan har dröm- 

men förvandlats till verklighet, en 
bister sådan. 

- Min kompis som håller på med 
folkvagnar ringde. Han sa att han 
hittat en 95 med självmordsdörrar. 
-Det kan du ju inbilla dig sa jag åt 
honom, berättar Stefan. 

- Sen började han yra om en massa 
konstiga kromade plåtar, då började 
det låta intressant... 

Skotthål i plåten 
Kompisen hade trots sitt handikapp 
(VW-intresset) helt rätt. Det var en 
alldeles äkta självmordsdörrar Saab 

skulle se ut. Äntligen så kom dagen då jag 
skulle åka och hämta bilen. Jag gick upp 
tidigt, vid femtiden på morgonen. Efter-
som jag åkte mitt i veckan så slapp jag 
alla s.k söndagsbilister. Väl framme hos 
Janne i Vilhelmina, var klockan redan 
kväll. Vi satt och snackade ett tag, efter-
som jag hade gått upp ganska tidigt och 
kört från Stockholm så var jag ganska 
trött. Nästa morgon åkte vi ut till ladan 
för att hämta drömbilen. 

Så öppnade han portarna, och där... ja 
där stod bilen. Jag var tvungen att gå 
fram och titta närmare på bilen. Ja allt 
stämde, det var en kortnos, och i jättebra 
skick. Så då var det bara att rulla upp 
bilen på släpet. Det var ganska lätt ef-
tersom Janne hade ställt den precis vid 
dörrarna. Och så var det dags för betal-
ning, och att skriva på pappren. Äntligen 
var bilen min. 95:an hade väckts ur sin 
törnrosasömn. 

Motorn renoverades 
Så rullade vi hem till Janne. Ät middag. 
Resten av dagen tog vi det ganska lugnt. 
Nästa morgon gick jag upp tidigt. Så 
äntligen var jag och drömbilen på väg 
hem till Stockholm. Det gick bra att köra 
hem. Man stannade till några gånger 
efter vägen. Väl hemkommen hos pappa, 
rullade 95:an av släpet och in i garaget, 
släpet hängdes av. Och jag åkte hem och 
sov jättegott. Dagen därpå klev jag upp 
hur glad som helst. Jag kom iväg ganska 
snabbt hem till pappa. Jag började med 
att tvätta 95:an, dammsuga den invän-
digt. Jag fick bra hjälp av min tjej. 

Så när allt var klart så såg bilen ut som 
ny. Så var det dags för att kolla motorn. 
Bromsarna renoverades, och motorn fick 
nya kolvar. Ett visst problem hade jag 
med att få tag i topplockspackning, mo-
torn var en 850 cc och 8 bults topp ( bara 
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2488 mm / 97.95 in 
4120 mm /162.2 in 

Bakrutan 

95 tillverkad 1959 som stod i skogen 
utanför Storebro. En av de 40, med 
chassinummer 24. 

- Bilen stod på backen, hade ingen 
motor eller inredning. Rutorna var 
krossade. Egentligen var de mesta 
fullständigt kass, säger Stefan, och 
suckar. 

- Det var till och med skotthål i 
plåten! 

Så naturligtvis tog han hand om 
den skjutne, trots att Rigor Mortis, 
likstelhet, för länge sedan inträtt. 

Den förre ägaren hade Stefan spå-
rat upp och fått sitt godkännande av. 
Han var fullständigt ointresserad av 
den f.d bilen och inte särskilt benägen 
att ge några ledtrådar kring dess för-
flutna. Bärgningen var ett projekt 
modell större. Då bilen ställdes dit 
omkring 1970 fanns det säkert både 
skogsväg och andra tecken på civili-
sation. Nu när Stefan och kompisen 
kom med bil och släp var både skog, 
får, stängsel och buskar i vägen. Och  

någon väg hade aldrig någon hört 
talas om. 

Vadå golv! 
Så efter att ha fällt ett par träd och 
flyttad både stängsel och skrotbilar 
kunde operationen inledas. Bil och 
släpvagn fick leta sig fram mellan hål 
och diken på ängen, tills man stod 
relativt nära liket. Med en hjullastare 
och ett par kraftiga textilband lyftes 
hela högen på plats på släpvagnen. 

- Det var när han lyfte som vi fick en 
chock. Det fanns inte en kvadratmil-
limeter plåt kvar av golvet! 

- Fast det är klart. Ena skärmen går 
nog att använda. Så talar en sann 
entusiast. 

En entusiast som nu skaffat sig be-
kymmer för minst tio år framöver. 
Lycka till, Stefan! 
Text: Claes Johansson 

Foto: Stefan Gustavsson 

Fotnot: Ge klubbmedlemmen Stefan all hjälp han 
kan få. Broschyrer, information, delar etc. Han har 
telefonnummer: 0492-403 54 

1000 mm /39.37Limn 

Bakrutan :w • 

MEKTIPS DEL 1: 

Här börjar vår artikelserie 
om skötsel av våra vagnar. 
Det handlar om 2-taktare 
årsmodell 1950 -1968.0ch 
vi vänder först och främst 
med tips till medlemmar 
som inte har hunnit skruva 
så mycket på sina bilar. 

Vi delar upp artiklarna i 
modellerna 92, 93, 95 , 96. 

Vi ser gärna att NI med-
lemmar också skickar in 
skötselråd, modifierings-
tips till Bakrutan. 

Här kommer skötseltips 
till 92:an. 

Tändsystem 
92:orna är försedda med dubbla bry-
tarspetsar och dubbla tändspolar, en 
för varje cylinder. Problem där kan 
vara att få tändningen rätt inställd, 
vilket är komplicerat att förklara kort 
i text. Skriv till Bakrutan så 
skickar vi Saabs egna anvisningar. 

e 
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Skötselråd... 
Växellådan 

De få problem på växellådan som finns är axeln, 
för drivningen av generatorn. Den går rakt genom 
växellådan och har en benägenhet att gå av. Denna 
s.k strumpsticka finns i överdimension. Det gäller 
bara att hitta en... 

	  Det är av stor vikt att man följer servieintervallen, 
dvs max 1500 mil mellan oljebytena. Annars är det 
risk att frihjulet beckar ihop. 

Fjädring 
92:an är utrustad med torsionfjädring. Kontrollera 
att det ej finns glapp i lagringarna för fjäderarmar-
na, en följd av dålig smörjning. Dessa är ej är lätta 
att byta! Var noga med smörjningen. Nipplarna 
kan vara svåra att hitta. 

Motor 
Motorn har en viss benägenhet att bli het i stadstra-
fik, med mycket tomgångskörning. Detta kan 
emellertid elemineras genom att en gång om året 
genomspola kylaren. Detta pga att det ej finns 
någon vattenpump - kylaren slammar igen. 
Med moderna oljor och vettigt körsätt är risken för 
motorskärning liten, ett rykte som motorn haft 
sedan 50-talet. 

Se till att hjulhuslocken är bortmonterade under 
sommaren. Man kan även använda fläkten som 
kylfläkt. När man ställt defroster fläkten i cirkulation 
(värmen cirkulerar ut i motorutrymmet igen), så 
slipper man få in värmen i bilen. 

Alternativt kan man montera en 6-volts elfläkt 
till exempel från Renault R4 på kylarens baksida. 
Luftrenaren plockas isär och rengöres med avfett-
ningsmedel eller dylikt. Därefter doppas filterin-
satsen i motorolja. Efter det skall oljan droppa av 
en stund, sedan återmonteras filterinsatsen. 

Bromsar 
Använder man bilen lite, är det väldigt vanligt med 
kärvande hjulcylindrar. Efter helrenovering av 
bromsarna rekommenderar vi att siliconbromsvät-
ska ifylles. Den drar inte åt sig fukt och tål högre 
temperatur. 

Bromsdelarna är av märket Lockheed. Bakcylin-
drama är gemensamma med vissa engelska bilar. 
En firma vid namn Malmö Bromsservice lär salu-
föra dessa. 

Rost 
Rost kan faktiskt förekomma på denna eminenta 
vagn, bl a i främre golv, bakre hjulhus, stötdäm-
parfästen bak, fjäderkonsoller fram och bak, främre 
hjulhus, skärmar och dörrar. Svåraste plåtdelar att 
finna är bakskärmar, därmed inte sagt att det är lätt 
att hitta dörrar och framflyglar... 

Är reservhjulsbaljan förhållandevis rostfri, kan 
detta bero på att det är en Saab 92 av typ A-modell, 
där golvet är av trätyp! 

(Har ni ett formskuret hål i taket, där någon har 
försökt dölja detta hål med en tygbit bör ni förvissa 
er om att det inte är en soltaksbil ni äger, för då bör 
du ej svetsa igen detta hål. Lägges hålet igen kan 
bilens värde sjunka katastrofalt och ge andra Saab-
entusiaster vissa negativa konsekvenser.) 

Bränslesystemet 
92:orna t o m1954 har en bränslepump av vakuum 
typ. Pumpen drivs av vakuumet från vevhuset. 
Därför är det mycket viktigt att det är tätt mellan 
bränslepump och motorblock samt vevhushalvor-
na. Har motorn dålig kompression kan även vaku-
umet försämra pumpens förmåga. 92:orna från 
och med 1955 har en bränslepump av elektrisk typ, 
där brytarspetsarna har en tendens att bli brända 
med driftstörning som följd. En fin smärgelduk är 
bra att ha med sig, för att kunna putsa brytarspet-
sarna. 

Med vänliga Saabhälsningar 
Erik Randa, John Jonasson 
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2 	TEKNISKA MEDDELANDEN 

Betr. ljuddämparbyten Saab 92.  

Vid ljuddämparbyten har anmärkningar förekommit betr. de ljuddämpare 
som monterats, att den nya ljuddämparen "exploderat" efter endast några 
dagars användning. 

Det finnes all anledning att påminna om nödvändigheten att före montering 
av den nya ljuddämparen kontrollera och undersöka anledningen till att 
den ursprungliga ljuddämparen sprängdes. Som regel brukar en förklaring 
härtill finnas. 

Anledningarna kunna vara: 

1. Lösa kablar vid tändningslåset eller i primärströmkretsen i övrigt. 
2. Dåliga kontakter i tändningslåset. 
3. Igensatt bakre avgasrör. 

Bakrutan 

Ovanstående är hämtat från Saabs tekniska meddelanden 1953. 

Under denna vinjett kommer vi 
från och med nummer 1/1992 att 
visa en fotogåta. Det gäller för dig 
att lista ut vad eller vem som döljer 
sig på fotografiet. Det gemensam-
ma nämnaren är - som du säkert 
själv kan lista ut - ett visst svenskt 
bilmärke. 

Premiärgåtan visar två individer med 
synnerligen läckra T-shirts ( vem i 
klubben åtar sig att nytillverka dessa?) 

framför en spegelblank Saabhuv får 
man förmoda. Den ene har ratthand-
skarna elegant på plats och kan såle-
des konstateras vara förare. Den an-
dre är konstruktör, men ändå inte 
helt oäven bakom ratten. Kan du 
namnet på de båda? Skicka in svaret 
till redaktören Erik Randa (Adress i 
början av tidningen) senast den 
1992-04-09. 
Rätt svar vinner en modellbil. 
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Optima inte optimalt för V4 
Bakrutan 
söker 
projektbil 
Bakrutan söker något riktigt 
risigt att ta tag i. Gärna rostigt 
med rutten inredning; ett 
rejält hopplöst renoverings-
projekt.Till detta söker vi ock-
så en ägare och renoverare med 
vilja av stål. Som kan göra det 
omöjliga möjligt, försätta berg 
i galopp. Ungefär. Vi söker 
alltså någon i klubben som vill 
visa upp sin renovering, stor 
eller liten. Den kommer att gå 
som kort följetong i vår klubb-
tidning. Alla Saabar är av in-
tresse, men helst en tvåtakt och 
gärna en 93:a. Är du färdig, 
eller halvfärdig med din bil, 
och har dokumenterat ditt ar-
bete väl? Eller kommer du med 
säkerhet bli färdig under året? I 
så fall har du kvalificerad dig. 
Vi kan "sponsra" med svart/vit 
film och hjälpa till med skri-
vandet. Men allra helst ser vi 
att du kan skriva själv, en sam-
manhållen historia på 4-5 av-
snitt. Hör av dig till Bakrutans 
redaktion! Adress och telefon-
nummer längst bak i tidningen. 

Saab och Ford är inte helt övertygade 
att OK:s nya blyfria bensin Optima 
är särskilt bra för gamla V4 inotorer. 

 Optima är en helt ny 
typ av bensin som er-
sätter nuvarande bly-
fri bensin och framför 
allt den bensinen med 
tillsatt bly. 
Bly i bensin är till för 
att ge smörjning av ventiler och ven-
tilsäten. Blyet höjer också oktanvär-
det. OK har i sin nya bensin ersatt bly 
med en tillsats kallad Powershield 

Rally-Saab 
till Fangio 
Juan Manuel Fangio, en av de största 
mästarna bakom ratten, äger numera en 
Saab, en rallyutrustad 96:a. Bilen skänk-
tes av Rafael "Rafu" Huhta före detta 
museichef på Saab-Valmet i Finland. 
Denne "Rafu" lär vara en av de oomtvis-
tat största Saabfantasterna i Norden bo-
ende på Saabvägen. Fangio fick den av 
Huhta renoverade rallybilen som 80-års-
present till sitt museum 40 mil söder om 
Buenos Aires. Ett museum som kallats 
världens vackraste bilmuseum. Som tack 
för presenten kommer den femfaldige 
Formel 1-världsmästaren att vara he-
dersgäst på 60-årsjubilerande Djur-
gårdsloppet - en tävling som tidigare 
kördes mitt i Helsingfors. Fangios 
80-årspresent hade det passande registe-
ringsnumret JMF 96. 

reds tolkning... 

Fangio numera Saabman 

Något tillspetsad re 
Optima. Allt enligt 

klam för OK:s nya 

som är baserat på Natrium. Den ska 
smörja minst lika bra som bly - utan 
att skada miljön. Men Saab är tvek-

samma till att den 
fungerar på V4:or 

- En välskött V4 mo-
tor kan använda ben-
sinen, säger Nils-Gun-
nar Svensson, bränsle-
expert på Saab. 

- Problem med brända och sönders-
lagna ventiler kan dock uppstå om 
ventilspelet i cylindrarna inte är helt 
perfekt. 
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"Känn" 
på en 

SAAB 

	Andig:ggm, 	 
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To those who like to 
travel far away... 

Saabpsalmer för rattvarden 
Nu skall vi sjunga på träffarna i år här kommer några 

psalmförslag från en dam i klubben 

Although it will not be an official 
international Saab-meeting, the 
SAAB CLUB NETHERLAND 
invites participants from Great 
Britain and the Scandinavian two 
stroke dubs ( SSR, GSV and Dansk 
To -Takt Klub) to join the mem-
bers of the Dutch club in a Saab 
weekend on 16-17 may 1992. 

he happening will be on a cam- 
ping sitenear "Den Briel", which 

isa few kilometers south-west of Rot- 
terdam. For the saturday-night the 
program indicates a barbeque and 
evening with music, dance and 
saab-conversation. The other parts 
of the program are quite open: foreign 
guests who want to visit specific places 
in Holland will get full help and ( if 
requested) guidance. The participa- 
don fee amounts Dfl. 30 per person ( 
which includes one night camping). 
Extra nights on the camping Df1.15. 
per car + tent/caravan per night. 
Children Dfl. 15, under 12 free. The 
first two applcants of each of the 
above Scandinavian two stroke clubs 
participate free of charge ( a sponsor 
has promised), provided they drive 
all the way in a twostroke Saab... 
Applications in writing please to Jan 

Jonkman, De Noordbank 52, NL - 
3181 MH ROZENBURG, Holland 
( if you want to phone dial after the 
internaional entrancenumber 
31181916173). Foreign guests pay 
on arrival. 

Some final tourists info: the date is 
a bit too late for flower-bulb seasons 
( unless we will have a bad spring) but 
the Keukenhof-flower exhibition will 
still be very worth to visit. You have 
to carry your own tent or caravan. If 
requested we can probably "organi-
se" some caravans on a rent-basis. 
Price unknown. 
Text: Jan Th. Grossmuller 

Build your 
own Saab 

The Saab cln.h,Nether land has ordered 
via its club butiken 1:43 construction 

. kits'bfa.Saah ,9"6:V4 ,modet.yeat:1972 .:... 
You have to assemble .  and pamt:the::.: 

.D.(1.:  .75;7  Pehygry .  
march/april 1992. 

In aS.e.:15fintete .st.öntactjaii:::',10.14 .7. . 
man, N Nci.g..i7dbank,52, NL 7 .3181. 
MH,ROZENBTJRG,Bölland:( . phOne 
x3e31181916.173). • 

Melodi: Frukostklubben. 

Puts arklubb en 
Innan vi går ut till dagens jobb och 
spring och skubb, sjunger vi en liten 
sång i våran putsarklubb. 

Godmorgon, god morgon i kör. 
När du känner dig så ledsen, arg och 
trist och sur. Tag dig i Saaben, din en 
härlig liten tur. 

God morgon, godmorgon, hör Saa-
bar kvittra glatt. 

God morgon, förlåt om vi stör. 

Psalm till vännen Bosse. 
( fritt efter Lina Sandell) 

Jag kan icke räkna dem alla som uppå 
min tomt, slagit rot. 
Med hjälp utav kärestan Lena döm 
hem dragits helt utan knot. 
Nu står de så här och blänker i både 
stort och smått, förlåt mig och käresta 
herre, en del har faktiskt fått. 
Och otacksam jag icke är, så därför 
står de alla här. 

Text: Ann 0 Nym 
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Äldre Bakrutor:nr 
1,3,4/84 
1,3,4/85 
1/86 
3/87 
4/88 
2,4/89 
1,2,3,4/91 
10 kr/st 

Nyckelring 
i järn mycket fin 
25 kr/st 

Dekaler 
stora 25 kr/st 
Dekaler små 
att stryka på, 
insides / utsides 
8 kr/st 

Jubileumsdekal 
5 kr/st 

533 b  
Saab N- 52—%b  

Skriv eller ring till: 
Jonas Sahh 
Hagenvägen 26 
430 41 Kullavik 
Tel: 031 -931753 

Saab för Saab 
av Gunnar A Sjögren 
25 kr/st 

Vit baseballskeps 
med blått jubileumstryck 
25 kr/st 

T-shirt 
100 kr/st 
vid träff ( 80 kr/st ) 
Färg: Vit, gul, blå, röd 
Storlek: S - XXL 

triTrffin.  

Sweatshirt 
230 kr/st 
vid träff (200 kr/st) 
Färg: Vit, gul, blå, röd 
Storlek: S - >O<L 

Bakrutan 

Nya delar till klenoden 

gok 
- 

Klubbens styrelse har under hösten 
beslutat a följande: 

1) Som framgick i Bakrutan 4/91 har 
SSR beställt bromsskivor till Saab 
Sport och Monte Carlo , samt två-
tums avgassystem till tvåtakt. Det 
sistnämnda kommer att kosta som 
tidigare, drygt en tusenlapp. 

Tygerna till Saab 92 och Monte 
Carlo har vi fått levererade de kan 
beställas från vår reservdelschef , Rolf 
Jensen. 

Bromsskivorna är på gång enligt 
leverantören (15/1 -92). Modellerna 
är tillverkade och de hoppades kunna 
bearbeta dem under februari. 

2) Navemblem till fotbollsfälgar. 
Hittills har vi fått in beställningar på 

Vagnar värda nytälverkade reservdelar. 

ett 30-tal från våra medlemmar. Till 
detta kommer en beställning på 100 
st från Saab club of North America 
och 100 st från Sonettklubben . 

Beställningen på emblemen ser ut 
att gå i lås, i en mindre serie. 

Emblemen blir klara i tidigt i som-
mar. 

Priset blir 125:-/st, plus frakt. 
Till er som redan har beställt, betala 
125:- på pg 476 52 46-6. 

Märk talongen "Navemblem", så 
slipper ni postförskottsavgiften och 
fraktavgiften. 

Betala in avgiften snarast, annars så 
finns risken för att inbetalningarna 
blir liggande. 

Text: Mats Jonsson 
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E tt äventyr i Nils Dackes fotspår, i  fagra Kinda  i södra 
Östergötland. Familj, eller andra lösa individer, packas länpligen 
in tillsanmans med  matsäckskorg  i gammal Saab för avfärd mot 
Kisa, huvudort i Sveriges Saabtätaste kommun. Där bjuds rally på 
ormslin.rande asfaltsvägar. Speciell frågetävling till barnen. 
Samling 10.00 på 30-årsjubilerande  Grahns Bilar,  mitt i byn. 
Ring och anmäl dig (senast 1 :aj) så får du mer läskiga 
detaljer: 

Ulf Johciries.s.cort 494504/77664 ■•■ 

Icis Johciiresscari 4249/7-56 24:12 

Vi vrålstartar med vårträff i Vadstena, 
söndagen den 17 maj klockan 10.00. 
Upplysningar om var och hur får du av 
den glade 95-ägaren Mattias Roswall på 
telefon 0143-105 19. Eftersom den man-
nen är en riktig pratkvarn så kan du 
prova att ringa mellan 18-21. 

Lördagen den 23 maj så har SSR:s 
medlemmar möjligheten att höja statu-
sen på Sonettklubbens vårträff. Upplys-
ningar får du av Åke Olsson på 0495/405 
95 

Lördagen den 30 maj så är det dags för 
det nya och förhoppningsvis återkom-
mande "Kisaköret" (se även speciell an-
nons här bredvid). Ett familjerally med 
frågor och sånt till barnen. Lämpligen 
medtages matsäck och i den gärna lite 
överblivna reservdelar för försäljning. Vi 
kör ca 50 km med enskild start. Plats 
Grahns bilar i världsmetropolen Kisa (Inte 
Kista, Jonasson...) klockan 10.00. För-
anmälan senast 1 maj. Tel 0494-116 64 
Ulf Johansson eller 08-756 24 12 Claes 
Johansson 

Träff i Trollhättan 18-19 juli. Lördag 
samling med putstrasa och vax i högsta 
hugg. På kvällen blir det grillning med 
4% oljeblandning på steken. Söndag ut-
ställning, indelad i olika klasser; bästa 
veteran, V4, Sonett och ombyggda Saa-
bar. 

Mer information i kommande nummer 
av Bakrutan. Kontaktman är den tystlåt-
ne K.G Karlevall tel 08-745 1558 

Lite funderingar om Saabmodellbilar-
na. Det är jättekul att så många hör av sig 
och vill köpa bilar av klubben, men snälla  

ring inte och tro att du får bilen en eller 
två dagar senare. För det får du inte! 
Räkna istället med två, kanske tre veck-
ors leveranstid, eftersom det hela sker på 
min fritid - som på grund av barn och 
jobb är kraftigt begränsad. Bara att hin-
na att ta sig till posten är ett problem, 
eftersom vi har flyttat från det vackra 
Västertorp till urskogen Vega. Och själv 
åker jag för tillfället kommunalt, efter-
som det råkat bli lite brist på fungerande 
fordon (Volvo) i vagnparken. 

Du som inte prompt vill ha din modell-
bil helst dagen före får gärna höra av dig. 

Och nu lite reklam för vårt världsökän-
da postverk som nästan lyckades med 
bedriften att få fram till mig med följande 
påskrift: K.G Karlevall, Stockholm. Ty-
värr lyckades de inte riktigt - brevet ham-
nade hos en släkting med samma exotiska 
efternamn. Gissa vad brevet innehöll??? 
Jo en beställning på modellbilar från en 
medlem som antagligen aldrig förut 
skickat ett brev. Så om du, medlem, 
känner igen dig som brevförfattare så 
kan du tacka postverket och min släkting 
för att du får dina bilar! 

Mer positivt gnäll: Hämta gärna ut de 
modeller som jag lyckas skicka iväg. 
Portot får nämligen SSR betala för icke 
uthämtade paket. Procentuellt sett utgör 
det en ganska stor del av din medlems-
avgift. Slut på gnället! Åk nu på lite 
vårträffar, och anordna sedan lite träffar 
i sommar där du själv bor. Hör av dig till 
mig så skriver jag om det i nästa Bakru-
tan. 
K.G Klubbmästare 

Bakrutan 	  

På gång. SSR-aktiviteter 
under 1992. 
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Sladdbarn på vift 
Än slank de hit, och än slank de dit. 
Sen slank Erik ner i diket! 

Äntligen tak över huvudet. 

Randa har landat. 

'1"ur att vi inte var Volvoklubben. 
Vi ska vara glada över att våra 

motorer sitter i den ände de sitter och 
driver där de gör. Annars vete tusan 
om vi haft våra kära vagnar i behåll i 
dag. Plötsligt hade vintern tagit ett 
stadigt grepp om Stockholm. Turligt 
då SSR vinterkörning stod på pro-
grammet, i mitten av februari. 

- Äntligen riktigt Saabföre, löd den 
samstämmiga vittnesbörden då snön 
rasade ner från himlen. Ett halvdus-
sin var vi, kortnosar i varierande grad 
av förfall och ljudnivå, samt ordfö-
rande Yngves T Sport 1965 utrustad 
med störtbur och pigg son i framsä-
tet. Små barnansikten syntes också i 
andra Saabar; en mer pedagogisk 
uppväxtmiljö får man leta efter. Som-
liga hade vässat med fakirdäck, an- 

dra körde sommardäck - Hylandva-
rianten. 

Fram till det att Fredrik Ekendahl 
från Bromma dånade in på mötes-
platsen i Botkyrka, framstod Anders 
Erikssons soltaksbil som de allra 
somrigaste inslaget denna snöhyste-
riska dag. Fredrik hade valt fordon 
med omsorg, packat ner sina vänner 
och under jubel trädde in på arenan i 
en Saab cabriolet 1965! 

- Köpte den för tvåtusen spänn . 
Besiktigat å klart, sa Fredrik och 
studsade ut över den helsvetsade 
dörren, chasade ut friskusgänget och 
lät den synnerligen manuella sufflet-
ten (en presenning) prassla på plats. 
Sufflettställningen var en planka två-
tumtvå. 

Efter karavankörning med bort- 

tappad Yngve samt glatt Saab-
pulsande i djupsnö föreslog färdleda-
re Lasse Eriksson en specialavstick-
are till Paradiset. Den hette visst så, 
den sladdvänliga grusplanen i änden 
av något som mest liknade en berg-o-
dal-bana. Detta var en av färdledare 
Erikssons sämre idéer skulle det visa 
sig... 

Än slant de små Saabarna hit, än 
slank de hit...å sen kom Erik Randa. 
Som vanligt utan tvåtaktare, men väl 
med en Saab 900 med kraftiga dubb-
däck. Gissa var Erik ville parkera? 
Just det, i diket. Det två meter djupa. 
Hans motiv är dunkla, kanske var 
han inspererad av "Carlsson på taket" 
- men det blev en riktigt skaplig 
halvmessyr. Men "Erik Randa i di-
ket" är väl inte så tokigt. 

Saabregistret är en stark samman-
slutning. Bilen baxades upp - utan 
skador - och halkfärden hemåt tog 

Fredriks öppna köp. 
sin början. Lusten att nå sladdplanen 
tyckes snabbt runnit av mötesdelta-
garna. Utan skador än möjligen men-
tala nåddes så småningom sydpols-
karavanen civiliserad vägstandard. 
Några få av oss följde med dikes 
specialist Randa för att avnjuta ral-
lyfilmer. Och därmed lära sig ett och 
annat. 
Av Claes Johansson (text och foto) 
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Saab 92 förserievagn. 

Från Gunnar A Sjögrens 
teckningsblock 

SÄLJES 

Säljes: Brunt baksäte till 96-67. 
Bromsbackar 95/96-64-66. 
Inredningsbitar till tidig 96-62, röd/grå. 
2 stycken 95:or i ganska risig skick slumpas 
för 500:-/styck, eller båda för 850:-. Om de 
inte blir sålda så blir de skrotade till våren. 
Jonas Sahlen, tel 031-93 17 53 

Säljes: Avgasrör till Saab Sport, MC (nytt). 
Inredn. till 96/63-66 grå/brun i mkt bra skick. 
Instrumentbrädor 1960 -64 -73 Treväxlade 
vx-lådor, kortnoshuvar och bakluckor + di-
verse tvåtakt och V4-delar från skrotade bi-
lar. 
Erik Randa, tel 08-710 6113 

Säljes: Två st 96/66 3-förg.motorer + kort-
nosmotor ej säker på årsmodell. 
Fritz Jälmke, tel 0303-144 57 

Säljes: Saab 92B -55, renobj med alla chanser 
att lyckas för dig med tid i garaget! Många 
delar både nya och gamla; verkstadshand bok, 
reservdelskatalog, instruktionsbok finnes. 
Säljes pga av tid och platsbrist. 
Pris 5 000 kr 
Torsten Andersson, tel 0295-105 88 

Säljes: Sportmotor 62-64, komplett med för-
gasare och fördelare, oljepump, nyborrade 
cylinderlopp. Kan provköras. Vevaxel GT 
750 fabriksny. Soltak midnatssblå bil nr 
783563 nytt. Förg. anläggning Sport -65 med 
insugningsrör och luftrenare, nytt. Vä baks-
ärm ny 93. Kolvsats 92 43.D 80,5, ny. 
Championstift UK 16V. Startmotor 93/96 
med dragstart renoverad. Instr bräda MC V4 
Leif Blomberg, tel 0502-45042 

Säljes: Stripes sv eller vit i originaldesign till 
Saab 95196 och Sonett. Pris 350 kr/sats. Slut- 

växel 7/36 till Sport, ny 2 000 kr. Baksäte 
Sport blått, 200 kr. Vx-låda 3 växlad 95196 
500 kr. Nya rostfria lister Sport/MC 
(7318538) undre vänster skärm (7318579) 
övre vänster sidoplåt (731 85 87) Hö övre 
sidoplåt (7318595) övre v sidoplåt (7318603) 
undr h. sidoplåt säljes tillsammans för 500 kr 
Ett st ny alu.list Sport vä undre 150 kr 
Mats Jonsson, tel 0150-129 04 

Säljes: Saab Sonett 111 -74, bra skick bes+skatt 
se reportage i Bakrutan 2/91. Priset 80 000 kr. 
Saab 96/65 vit 8 000 mil. Renoverad av 
Saabverkstad 1982 för 21 500 kr, kvitto 
finnes . Avställd sedan dess. Bes och renove-
rade bromsar mm för 3 000 kr dec 1991. 
Extraljus, träratt, kanonskick - en riktig pärla. 
Priset 20 000 kr. 
Christer Melwinsson, tel 0150-390 90 

Säljes: " st Saab 96/60, en inregad, två st Saab 
96/62, ett st. Saab 96/64. Ett tiotal Startmo-
torer och generatorer. Motorer, sportframv, 
sporthjul, oljetank, MC-motor borrad 73 mm 
+ andra grejor. 
Bra 66:a motor tages i byte. 
Tommy, tel 0662-420 18 

Säljes: Nytillverkade luftutsläpp till huv. 
1 000 kr/paret. Ny slutväxel 7/38 till treväxlad. 
Rolf Jensen, tel 033-13 61 30 

Säljes: Saab 92 -51 ren obj, säljes, ev. bytes 
mot Saab 93. Bilen är något sånär komplett. 
Saknar vindruta, vilket den bär spår av. Önskar 
också att köpa en bra 93:a. 
Hans Fredrik Larsen, tel 09-39 70 57, kvällar 

Säljes: Saab 96/71 en ägare till 1989. Fint 
skick ngt rost 11 000 mil, silvermink, två nya 
skärmar, en komplett instr.bräda, startmotor 
mm 7 500 kronor. 
Bernt Olsson, tel 031-3742 66 
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MHRF - BESIKTNINGSMÄN 

Hans Eklund 	 Jan Johansson 
Sämskarbogatan 49 	Störlinge 
199 33 ENKÖPING 	PL 3048 
TEL: 0171 - 299 64 	387 00 BORGHOLM 

TEL: 0485 - 542 42 

• Rolf Jensen 	 Martin Stenlund 
Bäckvägen 7 	 Kronoskogsvägen 67 
Olsfors 	 902 51 UMEÅ 
517 00 BOLLEBYGD 	TEL: 090 -32390  
TEL: 033 - 29 53 69 

Bertil Maununen 
Sjövägen 7 
703 54 ÖREBRO 
TEL: 019-12 95 23 

OBS" 
Alla besiktningsmän har 
anmälningsblankett till 
veteranbesiktningen. 
OBS!!!! 

NORRLANDSSEKTIONEN: 
Martin Stenlund 
Kronoskogsvägen 67 
902 51 UMEÅ 
TEL: 090 - 323 39 

GOTLANDSSEKTIONEN: 
Bertil Ahlin 
Angeshagen 6 
621 50 VISBY 
TEL: 0498 - 781 09 

TIDNINGSREDAKTIONEN 

Dina fantastiska reseskildringar, 
SAAB äventyr mm skickas till: 

Erik Randa 
Duvholmsgränd 4 
127 41 SKÄRHOLMEN 
TEL: 08-710 61 13 

Claes Johansson 
Fregattvägen 10 9tr 
183 53 TÄBY 
Tel: 08-75624 12 

Dina annonser 
skickas till: 

Lars Ericsson 
Erikslundsgatan 4 
126 32 HÄGERSTEN 
TEL: 08 - 645 03 58 

John Jonasson C/0 Jankowics 
Brålunden 15 ltr 
161 41 BROMMA 
Tel: 08-25 8948 

Stoppdatum för balcrutan 

Nr 2 10 april 
Nr 3 25 augusti 
Nr 4 5 november. 

Säljes: Saab 92 1953, toppfin bil, körklar 
inför sommarens rallyn, säljes för ren.kostnad 
pga av nytt objekt. 
MC V4 -67, rep objekt som är lätt rostig och 
saknar vissa bitar. Saab 900 turbo 79/84 
"Röda blixten" en av de fräschaste gamla 
turbobilar som finns. Intercooler, 3-tums av-
gassystem, går fint, gärna byte mot Sport/MC 
850 eller billig Sonett. Till 95:or div inred-
ningsbitar, brun galon + grått tyg, fräsch 
instrumentbräda 64-67. Klädseldelar b lågrått 
till 93:a. Komplett instr. bräda till Sport -63, 
komplett inredning med chassinummer, olje-
burk bytes mot krom och kolvar långnos, två 
stycken drivknutsdamasker 
Martin Stenlund, tel 0950-810 43 

Säljes: Stroppar i toppenkvalitet och utförande 
till 93 och 96 t.o.m 1966. 
Stig, tel 090-317 43 

Säljes: Tre stycken tändstift tvåtakt 60:-, en 
sats generatorkol 40 kr, rotor 40 kr, förde-
larlock 64-68 50 kr, rotor (Bosch) 60 kr, två 
st kondensatorer (Bosch) 62-67 35 kr/st, 
fördelarlock -6380 kr, termostat 56-62 60 kr, 
vattenslang till termostat 60 kr, ca 100 st 
tändstift av olika fabrikat till V4, 99 och 900 
Turbo (förg. motorer) Försäljnings broschyrer 
96 1962-65, beg förg. till 92,93,96 billigt. 
Joel Berneklev, tel 031-58 22 50 

Säljes: Total utrensning Saab 93/59, 93/60, 
Sonettfälgar, skärmar 93, kromdelar, vevax-
lar, motorblock, snobbringar och mycket mer 
- även 96 och V4-delar. OBS: Allt säljes i 
klump 10 000 kr 
Philip Stangfors, tel 0151-11026 

Säljes: Saabkudde 1950-60-tal. Gammelbil-
kudde till din bil, 40X40 cm i korsstygns-
mönster. Lätt att återskapa, för 30 kronor får 
du mönsterbeskrivning och färgfoto. 
I.B Kindstrand, tel 0476-280 84 

KÖPES 

Köpes: Röd/svart baksäte till 96-69. 
USA-front till V4. 
Spoiler (främre) till V4. 
Jonas Sahlen, tel: 031-93 17 53 

Köpes: Välvårdad Saab 95 V4 
Lars Einar, tel 0155-333 21 

Köpes: Till Saab 96/64 vänster bakskärm med 
bensinkrök, kan bytas mot två framskärmar 
kortnos. 
Roger Genstam, tel 042-14 48 61 

Köpes: 6-bladig kylfläkt (nr 709787) till 
kormosmotor. Bra betalt. Tidningen Ana-nytt 
1961-67 
Joel Berneklev, tel 031-58 22 50 

Köpes: Till MC 850 en styck framstol röd/ 
grå, originalfäste extraljus, stötfångardelar 
horn och böjar, hjulkromringar, rostfria 
navkåpor, golvmatta, rostfri tillbehörsgrill. 
Kan bytas mot motordelar, vattenpump rep-
sats och drivknutsdamasker eller andra 
sportdelar. Till 95/65 köpes bakre stötfång-
are och skärmkantskrom och bakluckelås. till 
93 stötfångarhorn. Verkstadshanbok 95, 96, 
Sport 60-64, reservdelskatalog V4 66-80, 
verkstadshandbok till 9000. 
Martin Stenlund, tel 0950-810 43 

Bytes: K.G-bil Citroän Mehari, ren obj. ovanlig 
modell (speciellt i den här tidningen) byggd på 
Dyane-Citasse med helt öppen plastkaross, 
bytes mot körklar Saab 96 -64 4-vx i skapligt 
bruksskick. ( Så gick K.G miste om sitt livs 
bästa affär, bara för att inte har någon Saab) 
Leif Westin, tel 0760-342 76 

Köpes: Saab 96 1960-64, bes i gott skick. 
Max 10 000 kr. 08-648 82 74, Gunnar 
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med 

TVÅTAKTS 
BRÄNSLE 
i vilket ingår 

TVÅTAKTS 
OLJA 

• . • specialoljan med högeffektiva tillsatser 
som motverkar sot- och koksbildning på tänd-
stift, avgasportar och kannringsspår och där-
för ger renare motor och ökad effekt. OK 
TVÅTAKTSOLJA smörjer bättre och minskar 
därigenom slitaget, samtidigt som den ger ett 
pålitligt skydd mot rostskador på motorlagren. 

Kör därför 

Er motor 

på det 

högeffektiva 

och ekonomiska OK 

TVÅTAKTS.

BRÄNSLET. 

OCH STATIONER KÖR TILL 
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